
3D UČEBNA NA GYMNÁZIUM V OSTROVĚ 
 
V úterý 3.10.2017 jsem s dětmi ze Sluníčkové a Kytičkové třídy a s asistentkou, Ivanou 
Verzichovou jela do Ostrova, kam jsme jeli autobusem. V Ostrově, na Gymnázium nám 
pustili video o zvířátkách ve 3D.  
Celý program trval od 10:00 do 10:40. Pro děti to bylo něco nového, líbilo se jim to. Po videu 
děti dostaly papír s obrázky zvířat a musely jim dokreslit chybějící části těla (oči, uši, ocas…).  
Byla to pěkná akce, pro děti další hezký zážitek už jen proto, že byly v jiném městě a věřím 
tomu, že by u toho děti vydržely ještě déle. 
 

 
 

Zapsala: Sandra Štréblová 



DIVADLO – HUSOVKA 
 
V pátek 13.10.2017 jsme se staršími dětmi zavítali do divadla v Husovce. U školky jsme 
nastoupili do autobusu v 7:50 hodin , který nás odvezl kousek od místa divadla. Viděli jsme 
pohádku „O vlkovi a kůzlátkách“, která začala v 8:30 h. a v 9:30 h. skončila.  
Pohádka byla velice pěkná a vtipná. Děti se moc bavily. Pohádku hráli dva velmi šikovní 
herci. V pohádce se často zpívalo a také bylo zdůrazněno důležité ponaučení pro děti – 
„nesmím otevírat cizím lidem“. 
Děti si to užily a společně se těšíme na další akci.  
 
 
 

 
 
 
Zapsala: Sandra Štréblová 

 
 



Divadlo „Letadlo“ 
 

V úterý 17.10. 2017 od 10:30 hodin. V Broučkové třídě shlédly děti sluníčkové, kytičkové i 
broučkové třídy představení „V Korunách stromů“. Jeden herec dokázal celou dobu zaujmout 
všechny děti. Pomocníky měl z řad malých diváků. Všichni jsme se dozvěděli, někteří jen 
zapojovali znalosti o 4 ročních obdobích. Hlavně však o podzimu. Mluvené slovo, písničky, 
maňásci i kulisy v krásném provedení dodaly představení pravou uměleckou hodnotu. 
Děkujeme za spoustu zážitků. 
 

Napsala: Ilona Chrobáková  

 

 



 
Bublinko-kouzelnická show v MŠ 

 
Dne 25.10.2017 jsme v naší MŠ měli návštěvu kouzelníka s bublinkovou show. Celé 
představení trvalo zhruba 45 minut. V první části představení jsme mohli zhlédnout kouzla a 
čáry. Některými kouzly nás kouzelník doslova šokoval.  Opravdu obdivuhodné kouzlo bylo, 
když paní učitelce Zuzance vytáhl kapesník z ucha nebo přičaroval víc peněz. Kouzelník byl 
obdarován opravdu velikým aplausem. V druhé části jsme měli ukázku bublinkové show. 
Obrovské, menší nebo hranaté bubliny nám doslova vyrážely dech. Nejvíce se dětem líbilo, 
když je paní zavřela do bubliny. Bublinková show byla pro děti zajímavější. Děti neustále 
tleskaly, křičely, byly doslova nadšené. 
I my jako paní učitelky jsme byly velmi mile překvapené. 
 

Zapsala Monika Hlavinková. 


